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Prentnð hjá P. N, JÖ RGE N S K N.

1885 .



Lag: verdt er en ecki vegaa míii.

1. Of fíndist ára 15táii uianns

verðr nár að tregast tárum,

{)á var Laiiritz heitið hans.

2. Sýni luer hvör sýna Icann

að dygða blóina og siða sóma

únglíng fremri lieldr enn hann.

3. Hvörs niun ráðvendnis röttar miiinst?

Jivör að háfum greindar gáfum

jafnaldranna fremri fínnst?

4. Hvörs iðni og stillíng frægri var?

livör 8VO artar ágætt lijarta

triitt og gott í brjósti bar?

5. Hvað vil eg raargt af manni tjá,

scm mikið ofar minu lofi

sannferðugt hrós að öUnm á.

0. Frægðar hans minníng fram sein |)il,

cptirdæmis, sem að sæmir,

öðnim verðr teikniið til.

7. Syrgendum sanna huggun tel,

að Drottinn beztr mildi — mestr

gjörir allt í öllu vel

!

8. Ospiltiim sjálfuin óspiltanii

arf í heirai æðra geymir,

sem hðr stundlegann svipia vann.

9. Sálin hjá Drottni fristað faiiii,

minning yfír manninn lífír,

duptið er eitt, sem deya kanii.

10.

I sælu eylifrar samasíað

eptirþráum að Iiaiin sjáuni;

Guð almáttugr géfí það!

Pdll Jónsfioii.
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Svjíír iiier und,

sorg er í brjósti,

Iiryiija af hvörmuiii tár;

svört mæöu ský

sjóiium byrgja

suiinu samfagnaös.

2 .

Bliöan átt' eg [mnu

bezta HÍöja,

er iinn’ af allri rót;

dygÖ hans og dagfar,

dáð og hlýðni

forprís frægann bar.

3.

Var dygöa blomstr

von fyrr uppskoriö,

j)á alt í lyndi lek;

blóö[)yrstr Ægir

bar að sigðin;

æ
!

[)á sorgarsjón

!

[)aö mer i timu

böl ei bætist,

liinsglis lániö er;

en eigi skat

böl mig bugn,

[>viað bÖIs er bætir (íuö

5.

Hann þig tók,

hann |)ig geyrair

eista degi að;

[)á rauuu foreldrar,

[>á munu syskin

aptr [)Íg sælann sjá!

ö.

miiii Guös Soniir

(með [)er i fylgð)

segja velkominii sinuiii

;

mun ])á sonar

sæint heinia-kynni

yndælt oss að sjá.

J6?i j4usi?na?i?i.

L j () ö 111 æ I í

við vetrar enda á Vestinannaeyjum 1834.

l. Vetr stríðr veittist enda-kljáör,

varð her lyðr á lionum sorgar-hrjáör,

ástmenn deyddi, yndi sneiddi,

eymd tilreiddi

dtígir ofsabráðr!



2. Unda djúpiii ýinsra mikíð blæddi^

negis-lijúpi-dætur Jiá iiærklæddii

hörn og maka bnrtutaka

og böl orsaka,

forlÖg áfram æddn !

Sökktust niðr sjös í grunnið kalda,

svikul Jiegar grandaði þeim alda

brims í öruin bísna störum

báru-jöriim,

er hugðust landi að lialda.

4. Sorg og mæðum sízt f)eir hafa að kvi'ða,

sæliihöfn sem veitt er himins blíða;

á Herrann trúum; heim oss búum,

huga sinium

f)ángað, f)eir vor biða.

5. Vetrar hríðum víst mun eitisinn Jinna,

vorsins blíðiir fiegar eylifs hlynna;

svo fær enda eyrada benda,

uns að Íenda

og vini fæst að fínna.

0. J>reyura glaðir þraiitír að iiær steðja,

f)víaÖ hraðir ver skiihim heiminn kveðja,

uppi að dansa i engla fansi

eyðir vansa,

og Gnðs húss gnægtura seðjasí.

7. Iluga snúum liimni að með skyndi,

huggun búa mun oss f)að í lyndi:

að meiga fínna sambúð sinna

samkristinna

I upprisinna yndi.

Jón Austmanfi.


